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Προς                                                               

Δήμο Αθηναίων                                                
Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως                             
& Αστικού Περιβάλλοντος

Θέμα:
Ένσταση κατά της με απόφασης αρ. 85/15.02.2021, με ΑΔΑ ΨΔ9ΣΩ6Μ  του Δημοτικού
Συμβουλίου

Υποβάλλουμε ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης η οποία  ενέκρινε την τροποποίηση του

εγκεκριμένου  ρυμοτομικού σχεδίου  της  πόλης  των  Αθηνών  επί  των  οδών  Σιώκου,

Κωνσταντινουπόλεως, Καλαμά και Αυλώνος, στο Ο.Τ. 42 περιοχή 88, στην 4η Δημ. Κοινότητα, 

ως κάτωθι:

Α. Καθορισμό οικοδομικής γραμμής με στοιχεία Β1Β2 επί της οδού Σιώκου, σε απόσταση 5,00μ.

από τη ρυμοτομική γραμμή.

Β. Καθορισμό οικοδομικής γραμμής με στοιχεία Β2Β3Β6 επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, σε

απόσταση 4,00μ. από τη ρυμοτομική γραμμή.

Γ. Μετατροπή της ρυμοτομικής γραμμής με στοιχεία ΜΛΒ6 σε οικοδομική, επί της οδού Καλαμά.

Δ. Καθορισμό Όρων Δόμησης, αποκλειστικά στο τμήμα του Ο.Τ 42 που είναι χαρακτηρισμένο 

ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων, ως εξής : Μέγιστη Επιτρεπόμενη Κάλυψη: 30%

Μέγιστος Επιτρεπόμενη Συντελεστής Δόμησης: 0.4

Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος: 15,00μ.

Τήρηση υποχρεωτικής απόστασης τουλάχιστον Δ από τις όμορες ιδιοκτησίες.

Ε. Καθορισμό χώρου, με στοιχεία Β4Β5ΧΦΥΤΣΚΒ4, ως παιδική χαρά.

ΣΤ. Κατάργηση χαρακτηρισμού ΚΧ και μετατροπή του σε οδό.

Ζ. Διάνοιξη αδιέξοδης οδού με στοιχεία ΟΠΝΞ και χαρακτηρισμό της ως πεζοδρόμου,



σύμφωνα με το διάγραμμα του μηνός Φεβρουαρίου 2021, στο οποίο εκτός της τροποποίησης 

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, απεικονίζονται ορθά οι οδοί Γαλαξιδίου και Δελή, λόγω 

διαπιστωθείσας ασυμφωνίας μεταξύ του δημοσιευμένου διαγράμματος και του δημοσιευμένου 

λεκτικού στο ΦΕΚ 147/Δ/1980.

Ο λόγος για οποίο υποβάλλουμε ένσταση είναι ότι η παραπάνω απόφαση δεν προβλέπει τη 

διάνοιξη της οδού Κωνσταντινουπόλεως από το ύψος της οδού Σιώκου ως το ύψος της οδού 

Δαμβέργη. Ζητάμε η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου να συμπεριλάβει τη 

διάνοιξη της οδού Κωνσταντινουπόλεως ώστε να συνταχθεί νέα Πράξη αναλογισμού 

αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας για την απαλλοτρίωση των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών.

Η οδός Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί τη δεύτερη οδό πρόσβασης προς το Αθλητικό Κέντρο 

Άτλας, μετά την οδό Σιώκου, και η ύπαρξη του κλειστού Γηπέδου Πολλαπλών Χρήσεων που θα 

κατασκευαστεί, θα αυξήσει την ανάγκη για περισσότερες από μια οδούς διαφυγής, για την 

ασφάλεια αθλουμένων και θεατών.

       Με τιμή,

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ          ΑΥΓΙΚΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ


